
ل  واللععه)) ارتضممى لمممن إل يشفعون (( ول:  تعععالى : قولهالشيخ
تنفعهممم (( فممما:  .وقععوله هععذا فيسععتثنى للكععافر يشععفع أن يرتضععي
به.   خاص فهو إذا مستثنى ) وهذا) الشافعين شفاعة
إليممه ثممم والرض السممماوات ملممك (( لممه:  تعععالى : قععولهالشععيخ

. الله شاء إن )  نستمر) ترجعون
ملممك (( لممه الجديععد الععدرس ابتععداء فععي الن ونحععن تعععالى اللععه قععال

وهععو حصر فيها الجملة ) هذه) ترجعون إليه ثم والرض السماوات
السممماوات ملممك (( له الخبر قدم التأخير, فهنا حقه ما تقديم ؟ بدر يا
ملك ) يشمل) والرض السماوات (( ملكلغيره.  وقوله:  ل ) يعني)

فيهما, يتصععرف التصرف وملك والرض السماوات ذات ملك أي الذوات
تععزول, وهععو أن يمسععكهما الذي وهو أوجدهما الذي يشاء, فهو كما فيهما
السعاعة, فللعه قيعام عنعد ويفنيهمعا يتلفهما الذي وهو فيهما ما يدبر الذي
إليععه يععؤول شععيء وكععل وتصععرفا وتععدبيرا خلقععا والرض السععماوات ملك

ماوات ملعك ذلعك, إذا من شيئا تملك ل اللهة وتعالى, وهذه سبحانه الس
: فنقععول نفصععل يشععاء. ثععم كمععا والتصععرف ؟ الععذوات, وأيععش ملععك أي

للكتععب, السععجل كطععي السماء تزول, ويطوي أن وأمسكهما أول خلقهما
هععذه فععي تصععرفاته جملععة مععن هععذه القيامة, فكل يوم الراضين ويقبض

السععماوات ملععك لععه كععان والرض, وإذا السععماوات ملععك المملوكععات
هو.  إل العبادة يستحق أحد بإذنه, ول إل يشفع أحد فل والرض

عععز اللععه إلى نرجع القيامة يوم ؟ ) متى) ترجعون إليه (( ثم:  قال ثم
وأقععام ووضععح لنا بين قد تعالى أعمالنا, والله حسب على فيحاسبنا وجل

أضعععاف إلععى ضعععف سبعمائة إلى أمثالها بعشر الحسنة أن الحجة, وبين
نعملهععا, حععتى حسنات تعتبر التي الشياء بمثلها, وبين السيئة كثيرة, وأن

رجوعععا وجععل عععز إليععه رجوعنععا يكون نتجنبها, وحينئذ حتى سيئات وتعتبر
 مخالفته.  في لنا حجة بصيرة, ل عن

 ؟ وين أيضا الكريمة, وقبلها الية هذه فوائد إلى الن نرجع
علععى النكععار اليععة هععذه ) فععي) شفعاء الله دون من اتخذوا (( أم
واتخععذها النصععنام عبععد مععن علععى النصععنام, النكععار يعبععدون الععذين هؤلء

(أم) (أم), لن تضععمنتها الععتي الهمععزة من ؟ النكار نأخذ أين شفعاء, من
. والهمزة بل بمعنى

حيعث المشعركين هؤلء في الفظيع الكريمة: الخطأ الية هذه فوائد ومن
. بعدا إل الله من تزيدهم ل أنها شفعاء, مع وظنوها النصنام عبدوا
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الخصععم مجادلععة فععي العقلية الحجة الكريمة: إقامة الية هذه فوائد ومن
ل كععانوا ) فععإذا) شمميئا يملكممون ل كممانوا لممو أو (( قل:  قععوله وهي

 ؟ الله دون من تعبدونهم شفعاء تتخذونهم فكيف شيئا يملكون
اليمععان, كلمععا ضعععف إذا ماسة حاجة إليها نحتاج العقلية الدلة أن واعلم
النقععل يكفيععه المؤمن لن العقلية, وذلك الدلة إلى احتجنا اليمان ضعف
إذا مؤمنممة ول لمممؤمن كممان (( وما:  تعععالى اللععه قال السمع يكفيه

)) أمرهممم مممن الخيممرة لهممم يكون أن أمرا ورسوله الله قضى
الحععائض بعال : معا سعألتها الععتي علعى عنهعا اللععه رضععي عائشة واحتجت

فنممؤمر ذلممك يصمميبنا ( كان:  فقالت الصلة تقضي ول الصوم تقضي
كفععى اليمععان قععوي  فععإذا) الصلة بقضاء نؤمر ول الصوم بقضاء

الدليل استعمال من فلبد اليمان ضعف والقرآن, وإذا بالسنة الستدلل
يحتععج العزيععز الكتععاب في وتعالى سبحانه الله نجد المقنع,  ولهذا العقلي

تقريرهععا وجععل عععز يريععد التي المعاني على الحسية العقلية بالمور كثيرا
فيععه اليمععان زمععن فععي الن ذلك, ونحن أشبه وما الموتى كإحياء وإثباتها
مععن نتمكععن حععتى العقلية الدلة فهم إلى كثير, نحتاج فيه والجدل ضعيف

مععا آية بكل أتي لو الناس من كثيرا أن الن تعرفون خصومنا, فأنتم إقناع
واحد.  به, هذا اقتنع عقلي بدليل أتي تبعها,  فإذا

فعي الفرص يتحينون والمسلمين السلم أعداء العداء أن أيضا وتعلمون
أشععياء فععي يتكلمععون مجلععس كععل في المسلمين, فتجدهم حجج إدحاض

عقلية حجة النسان لدى يكن لم المسلم, فإذا الشباب على بها يشبهون
قععال عليععه, كمععا اللععد الخصم ذلك ويظهر ينقطع ربما فإنه حجته تدحض

الحيمماة فممي قمموله يعجبممك من الناس (( ومن:  وتعالى تبارك الله
) فأنععا) الخصممام ألممد وهممو قلبممه فممي ما على الله ويشهد الدنيا
أولئععك خصععم مععن ينجيكععم مععا العقليععة الدلععة من تتخذوا أن على أحثكم

إبراهيععم هععو بالحجععة, وهععا وتغلبععوهم وتحاجوهم تخصموهم اللداء, حتى
رأى الليععل عليععه جن لما ؟ بالعقل, بماذا قومه حاج والسلم الصلة عليه
الفليععن, ل أحععب : ل قععال  وغععاب الكععوكب ربي, فأفععل : هذا قال كوكبا
: هععذا قععال بازغععا القمععر رأى بحععالي, فلمعا يعلم ول عني يغيب إلها أحب

(( لئن:  قعععال الكواكب عبد من ضلل على الحجة أفل, أقام ربي, فلما
الشمممس رأى فلممما الضالين القوم من لكونن ربي يهدني لم

بريء إني قوم يا قال أفلت فلما أكبر هذا ربي هذا قال بازغة
).  ) تشركون مما
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اللممه آتمماه أن ربه في إبراهيم (( حاج حاجه الذي على احتج وكذلك
مممن بالشمممس يأتي الله (( فإن الية ) آخر) إبراهيم قال الملك

حاجععة فععي ذلععك, فنحععن غير )  إلى) المغرب من بها فأت المشرق
ضعععف من على بها نحتج حتى العقلية الدلة في عقولنا إعمال إلى اليوم
. طيب  السمعية بالدلة إيمانه فقد من على السمعية, أو بالدلة إيمانه

جلععب لعابععديها, ل شيئا تملك ل النصنام : أن الكريمة الية هذه فوائد من
ضرر.  دفع ول نفع
نسععمع كما  له فيستجاب الصنم يدعوا من الناس من : إن قائل قال فإن
 ؟ الية هذه عن الجواب فكيف  كثيرا ذلك عن

تمامععا, للواقععع ونصععدق, مطععابق حععق الله كلم أن الية هذه عن الجواب
طريقععا أسععفه ول عقل أضععل أحععد ل أنه أخرى آية في تعالى الله بين وقد

عععن وهععم القيامععة يععوم إلععى له يستجيب ل من الله دون من يدعوا ممن
بعبععادتهم وكععانوا أعععداء لهععم كععانوا النععاس حشععر وإذا  غععافلون دعععائهم

أو وليععا دعععا الرجععل كون من المور هذه مثل من حصل ما كافرين, لكن
عز الله من امتحان هو ضره, فإنما عنه فزال ذلك أشبه ما أو قبر نصاحب

بالشيء.  ل الشيء عند حصل وجل, امتحان
نصععاحب : إن نقععول الضععر, هععل عنععه وكشف قبرا دعا رجل أن : لو فمثل
لععم القععبر نصععاحب أن الشمس مثل أبدا, نجزم ل ؟ كشفه الذي هو القبر

بععه, ل عنععده الشععيء حصععل بععأن القععبر هععذا عابد الله ابتله ينفعه, ولكن
عنععد يحصععل الععذي والشععيء بالشععيء يحصععل الععذي الشععيء بيععن وفرق

أسععباب لععه ييسر هذا, قد بمثل النسان يبتلي قد وجل عز الشيء, والله
وامتحانا.  ابتلء والشرك المعصية

حععرم حينمععا وسععلم آلععه وعلى عليه الله نصلى الله رسول أنصحاب أرأيتم
بصيد الله ابتلهم ؟ بأيش الله الحرام, ابتلهم حال في الصيد عليهم الله
اليدي, تناله العادي الرمح, والساعي يناله ورماحهم, الطائر أيديهم تناله
ل برماحهم بأيديهم, والطيور يمسكونه أشبهها وما والرانب الظباء يعني

يخععافه من الله ليعلم بذلك الله سهام, ابتلهم إلى يحتاجون ما بسهامهم
يعلععم حععتى لععه المعصععية أسععباب بتيسععير العبععد اللععه يبتلععي فقد بالغيب؛
ترك عليه يخفف قد الناس بعض لن ؟ يقدم أو يصبر هل وتعالى سبحانه

المعصععية يترك الناس بعض يعني ؟ كذلك عليه, أليس نصعوبتها المعصية
تركها ثم سهلت إذا مال, لكن إلى تحتاج عمل إلى تحتاج عليه نصعبة لنها
لو (( أو:  قوله على الجواب فهمنا إيمانه, إذا في نصادق الرجل أن علم
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بسبب أنه يظن مما وقع ما ) أن) يعقلون ول شيئا يملكون ل كانوا
بها, طيب. ل عندها حصل فقد اللهة هذه
المعبععودات, وهععذا هععذه عن العقل : انتفاء الكريمة الية هذه فوائد ومن

)) يعقلون (( ول:  لقوله والشجار كالنصنام له عقل ل من يعبد فيمن
ل أشععبهها ومععا والشجار النصنام يعبد بمن المسألة قيدنا إذا وعليه طيب

مععن والسععلم الصععلة عليععه المسععيح, والمسععيح عبدوا قوما أن علينا يرد
الله : يريد نقول لنه  الرسول من العزم أولوا أحد لنه عقل الناس أكمل
تعقل.   ل التي الجماد ؟ أيش التي النصنام بهذا
السماوات ملك له جميعا الشفاعة لله (( قل:  تعالى الله قال ثم

آخره. )  إلى... ) والرض
جميعا, ووجععه الشفاعة لله الشفاعة : إثبات الكريمة الية هذه فوائد من

) .) جميعا الشفاعة (( لله:  يقول أن نصح ما وجودها لول أنه إثباتها
والخععوارج, لن المعتزلععة علععى : الععرد الكريمععة اليععة هععذه فوائععد ومععن

 ... ؟ الشفاعة من ينفون والخوارج المعتزلة
دخلععوا سععواء الكبععائر أهععل فععي الشفاعة ينكرون والخوارج المعتزلة نعم

والخععوارج المعتزلععة عنععد الكبععائر أهععل لن يععدخلوها, وذلععك لععم أم النععار
ول مؤمنون ل المعتزلة وعند كفار الخوارج عند النار, لكنهم في مخلدون

. منزلتين بين منزلة كافرون, في
(( جميعمما:  لقوله متعددة شفاعات إثبات الكريمة الية هذه فوائد ومن

. مجموع شيء هناك يكون أن تقتضي جميعا ) لن)
الشفاعة كانت إذا أنه الله, وجهه بإذن إل يشفع أحد ل : أنه فوائدها ومن

. وإليه منه إل تكون ل فإنها بالله خانصة
والرض للسععماوات اللععه ملععك : إثبععات الكريمععة اليععة هععذه فوائععد ومععن

).) والرض السماوات ملك (( له:  لقوله بالملك وانفراده
إليه (( ثم:  لقععوله اللععه إلععى والرجععوع البعععث : إثبععات فوائععدها ومععن

) .) ترجعون
إليممه (( ثممم:  لقععوله والبشععارة : النععذار الكريمععة اليععة فوائععد ومععن

اللععه, لقععاء شععك,  ويحععب بل اللععه بلقععاء يسععر المؤمن ) فإن) ترجعون
لقمماء أحممب ( من:  والسععلم الصععلة عليه النبي قال بالعكس والكافر

 فععإذا) لقمماءه اللممه كره الله لقاء كره ومن لقاءه الله أحب الله
اللععه لقععاء يكععره اللععه, والكععافر لقععاء نحععب فإننا الله إلى نرجع أننا علمنا

طيب. 
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سععبحانه الله : أن الكريمة الية هذه فوائد ) ومن) ترجعون إليه (( ثم
شعيء فيعه ليععس الرجععوع مجععرد بلزمعه, لن منذرا الشيء يذكر وتعالى

والجزاء.   الحساب ؟ أيش به يحصل الذي الرجوع المراد يذكر, لكن
كععل الخيرة, نعم الية طيب, بس ؟ قرأناه ما ؟ تعالى, كيف الله قال ثم

 ؟ اليتين
: ) قععال) شممفعاء اللممه دون مممن اتخممذوا (( أم:  تعععالى اللععه قععال

أتخععذوا نقععرأ ل لكننععا)) "  اللممه دون مممن (( اتخممذوا )) بممل "(( أم
كععان لععو قطععع, لكععن همزة فيه الهمزة ليست القرآن القطع, لن بهمزة

قلنععا: أتخععذوا, دونععه, وإذا مععن أتخععذوا لقلنا: بل القرآن غير في التركيب
لمععا نقععول: لنععه ؟ اتخععذوا فععي الونصععل همزة ذهبت سائل: أين سيسأل

همزة الونصل, لن همزة عن بها استغنينا الفعل على القطع همزة دخلت
بهمععزة وبدأنا به نبدأ لم بالساكن, فإذا البدء لسهولة بها يؤتى إنما الونصل

البنيممن على البنات (( أصطفىوحذفناها, اقرأ:  عنها استغنينا قطع
عليهععا دخلععت الهمزة, لمععا عليها دخلت انصطفى أنصلها ) أنصطفى: هذه)

الونصععل همععزة الونصععل, لن همزة عن ؟ أيش عن غنى في نصرنا الهمزة
نبتععدأ لئل للضرورة بها ونصل, يأتى همزة سميت ولهذا للضرورة بها يؤتى
سقطت.  هذه الضرورة زالت بالساكن, فإذا ؟ بأيش
آلهمممة الصمممنام )) أي اللمممه دون ممممن اتخمممذوا " (( أم:  قعععال

آلهععة النصععنام هذه نصيروا هم  يعني" بزعمهم الله )) عند (( شفعاء
بحسععب ل يعنععي"  " بزعمهمالمؤلععف:  اللععه, وقععول عنععد لهععم تشفع

مععن يكفععر القيامععة يوم في إنه لهم, بل تشفع ل النصنام هذه الواقع, لن
: نععم ؟ نأخعذه أيعن من ؟ عبده, نصحيح من بعبادة يكفر الله مع إلها اتخذ

إلممى لممه يستجيب ل من الله دون من يدعوا ممن أضل (( ومن
كممانوا النمماس حشر وإذا غافلون دعائهم عن وهم القيامة يوم

ءء لهممم : ذكرتععم مععا )  وكععذلك) كممافرين بعبممادتهم وكممانوا أعممدا
غيععر اتخععذوا الععذين حتى )  بل) بشرككم يكفرون القيامة (( ويوم

تبرأ (( إذ منهععم يتععبرؤون الضععلل أهععل مععن متبوعين اتخذوهم الرسل
القععرآن فععي اللععه سععبحان ) شف... ) اتبعوا الذين من اتبعوا الذين

العبععادة, في شركاء جعلوا من الرسالة, وكفر في شركاء جعلوا من كفر
اللععه, رسععول محمععد وأن اللععه إل إله ل أن شهادة يحقق لم منهم كل لن

يكفممرون القيامممة (( ويومسمعتم:  العبادة في شركاء اتخذوا الذين
ءء لهممم كممانوا النمماس حشممر (( وإذا) ) بشممرككم وكممانوا أعممدا
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تممبرأ (( إذالرسععالة:  في شركاء اتخذوا )  والذين) كافرين بعبادتهم
المعارضععة الرسععل لغير المقلد ) لن) اتبعوا الذين من اتبعوا الذين
الععذي الرسععالة, مععن فععي الرسععل مععع أشرك قد بأقوالهم الرسل لقوال

بمنزلععة متبععوعه الرجععل هععذا جعل الرسل, فإذا ؟ البشر من إتباعه يجب
جعلععه فقععد وتصديقا وتركا فعل بقوله يأخذ والسلم الصلة عليه الرسول

عبععادة نوعععان: توحيععد التوحيععد يقععول: إن العلمععاء بعععض رسععول, ولهععذا
فيمععا رسععالة اللععه, توحيععد بحععق يتعلععق فيما عبادة توحيد رسالة؛ وتوحيد
هععذا بيععن يقععرن تعععالى وسلم, والله عليه الله نصلى الرسول بحق يتعلق
يممأت لممم ممما جمماءهم أم القممول يممدبروا (( أفلمالقرآن:  في وهذا

)) منكمرون لمه فهمم رسمولهم يعرفموا لمم أم الوليمن آباءهم
ل لنهععا مبينععا ضععلل ضععلوا قععد شععفعاء اتخععذوا الععذين هؤلء أن فالحانصل
تنفعهم. 

يملكممون ل كممانوا (( ولممو (( أ)) يشفعون )) لهم " (( قلقال: 
مشععى الله رحمه كانوا,  المؤلف ولو  أيشفعونيعقلون)) " ول شيئا

همععزة دخلععت إذا فيمععا المشععهورين الرأييععن أحععد علععى التفسير هذا في
 ؟ هما العطف, ما حرف على الستفهام

...:  الطالب
سبق, وعلععى ما على العطف يكون أن الول وجهان: الوجه : فيه الشيخ

العطف.  حرف بعد الهمزة تقدير يكون هذا
حسععب تقععديرها يكععون مقععدرة جملععة علععى العطععف الثععاني: أن والوجه

.  نعم ؟ الثاني على أو الول على مشى السياق, المؤلف
...:  الطالب
قععدر الثععاني, لنععه علععى ولعو, إذا جماعععة, أيشععفعون يععا : شععوفوا الشيخ

ل كععانوا ولععو العطععف,  أيشععفعون وحععرف الهمععزة بيعن عليععه المعطوف
)) مممن شمميئا يملكممون " (( لنعععم:  يعقلععون؛ ول شععيئا يملكععون

غيممر تعبممدونهم, ول )) أنكممم يعقلممون (( ول وغيرها الشفاعة
تعقععل ل تملععك, فهععي ول تعقععل ل لنهععا تشععفع ل ل, هذه الجواب"  ذلك

غيرها.  ول شفاعة ل شيئا له تملك عبدها, ول من عبادة
 من" بها مختص هو )) أي جميعا الشفاعة لله  (( قل: " قال ثم

مختممص " وهوالخبر,  تقديم الحصر, وهو من ؟ بها مختص هو أخذ أين
الشععفاعة, والثععاني: شععرطي أحد  وهذا" بإذنه إل أحد يشفع فل بها
له.  المشفوع عن ورضاه الشافع عن الله رضا
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عمععوم ) ذكععر) ترجعممون إليممه ثممم والرض السماوات ملك (( له
فععي الملععك مععن الشععفاعة الشععفاعة, لن ذكر بعد بالملك وانفراده ملكه

إليممه (( ثممم والرض للسماوات الله ملك عموم في داخلة الواقع, فهي
.  لوضوحها يفسرها ) ولم) ترجعوه

اشععمأزت آلهتهععم دون )  أي) وحده الله ذكر (( وإذا:  تعالى الله قال
قبل.   نفسر نفرت, ل
بالرخرة يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت وحده الله ذكر (( وإذا

وأن المعبععود الععرب وأنه والخلص بالذكر عليه أثني يعني الله ذكر ) إذا)
ل الععذين قلوب اشمأزت الوجه هذا على ذكر العبادة, إذا يستحق ل غيره

أن هععذا, تريععد تريد ل وكرهته, لنها هذا من نفرت بالخرة, يعني يؤمنون
هم إذا دونه من الذين ذكر (( وإذا وجل عز لله مساوية آلهتها تكون

هم إذا عليها وأثني النصنام وهي دونه من الذين ذكر ) إذا) يستبشرون
أحيانععا يقععرن الشرط الشرط, لن بها أجيب فجائية هذه يستبشرون, إذا

هم إذا أيديهم قدمت بما سيئة تصبهم (( وإن إذا بع وأحيانا بالفاء
جملة لنها الفجائية إذا بع قرن هنا الشرط فهم, فجواب ) أي) يقنطون

اسمية. 
السمية بالجملة ) حيث, جاءت) يستبشرون هم (( إذا:  قوله وتأمل
أعلم أنفسهم, والله في ورسوخهم وثبوتهم استبشارهم دوام إلى إشارة

. نعم
...:  الطالب
مععا النصععوص, يعنععي قبععول فععي العاقععل علععى يعتمد ؟ أيش : في الشيخ
النص يخالف عقل كل هذا,  لن نريد ل, ل ؟ فل ل وما قبلوه العقل وافق

يعتمععدون نصععاروا أنهععم عقععولهم وقععوض هععؤلء دمر بعقل, والذي فليس
النصععوص فععي نظروا أنهم النصوص, ولو في ينظروا أن قبل العقل على
 ... للعقل موافق النقل أن اليقين علم لعلموا العقل على أجروها ثم أول

نحعن العقعل, ولععذلك إلعى ترجعع أل الغيبيعات أمر في غلط, العقل هذا ل
الن : أنتععم الغيبيععة, نقععول المععور في للعقل يرجعون الذين لهؤلء نقول

أبععدا, لععو عنععه غععائب شععيء عن يتحدث أن يمكن ل العقل, العقل جانبتم
تتحدث أن للعاقل يمكن فهل الجدار هذا وراء عما إنسان: تحدث لك قال
رجعوا هم للعقل رجعوا الذين مخرفا, فهؤلء لكنت عنه تحدثت لو ؟ عنه
لنععه عقععل نصحيح هو بعقل, لكن وليس هوى الحقيقة, هو في الهوى إلى

نقول: حينما ونحن ؟ بعقل, واضح فليس الصواب, وإل إنصابة عن عقلهم
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يريععدها حجععة كععل هععؤلء, لن عقععل نقول العقلية, ل الدلة على احرنصوا
مع الصريح العقل ؟ هو ما يزيلها شبهة, والذين ولكنها بحجة فليس هؤلء
.  نعم الصحيح, أي النقل

...:  الطالب
النععاس, بعععض علععى تخفى قد أنها شك ل العقلية نعم, الدلة : أي الشيخ
الدلععة مععن كععثيرا فيهععا القععرآن, وجععد دللت في تأمل إذا النسان ولكن

محاجععة ربععه, ومثععل في حاجه والذي لقومه إبراهيم محاجة العقلية, مثل
الحقيقععة في آيات الطور, كلها سورة آخر في الرسول عن وجل عز الله
يععدلك والمخلوقععات الكععون فععي والتأمععل النظععر عقلية, وكذلك أدلة كلها
للعقععل, لننععا كععثيرا بهععا تهتععدي الحسععابية الطععرق فععي هذا, وكذلك على

هععذه بمثععل تهتععدي اثنان, يمكن الواحد وضعف واحد الثنين نصف نعرف
هعي الحقيقة في العقلية الدلة حال كل العقلية, وعلى الدلة إلى الطرق

بععالتمرن اكتساب المرء, ثم قلب في يجعلها وجل عز الله من غريزة أول
تيميععة ابععن السععلم شععيخ ككتب هذا في تبحث التي الكتب مطالعة على

. كبيرة, نعم فائدة تستفيد
...:  الطالب
العقليععة, الدلععة الدلععة إلععى طريععق الحسععية الدلة : الحسية, لن الشيخ

حععدوث النظريععة, مثل الدلة من أقوى وهي حسية قسمان: أدلة العقلية
إلى شخص ومن حال إلى حال من بتغيره ؟ حادث أنه نعرف بماذا العالم

الععالم بحعدوث أيضععا ذلك, نسعتدل أشبه وما يحيى وهذا يموت آخر, هذا
أو غيععره محععدثه أو بنفسععه حععادث وهععو: إمععا إل موجود شيء من ما بأنه

أحععدثه ؟ هععو واحععد, مععا إل ممتنعععة الثلثععة هععذه هكذا, وكل نصدفة حادث
غيره.  
إذا دونممه من الذين ذكر (( وإذا:  الرحيم الرحمن الله : بسم القارئ

عممالم والرض السممماوات فمماطر اللهممم قممل يستبشممرون هم
فيممه كممانوا فيممما عبممادك بيممن تحكممم أنممت والشممهادة الغيممب

معه ومثله جميعا الرض في ما ظلموا للذين أن ولو يختلفون
ممما اللممه مممن لهم وبدا القيامة يوم العذاب سوء من به لفتدوا

ممما بهم وحاق كسبوا ما سيئات لهم وبدا  يحتسبون يكونوا لم
) . ) يستهزئون به كانوا
: وتعععالى تبععارك اللععه الرجيععم: قععال الشععيطان مععن بععالله : أعععوذ الشيخ

بالرخرة يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت وحده الله ذكر (( وإذا
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في إذا جواب )  أين) يستبشرون هم إذا دونه من الذين ذكر وإذا
 ) ؟)  وحده الله ذكر (( إذا:  قوله

). ) يستبشرون هم (( إذا:  الطالب
جععواب . وأيععن)) (( اشمممأزت ) ؟) وحممده للممه ا ذكر (( إذا:  الشيخ
ا ؟ الجملعة رابط هو ما  ؟)) دونه من الذين ذكر (( إذا الجملعة هعو م

نعععم, الفجائيععة إذا ؟ هنا رابطها رابط, فما من فيها فلبد اسمية كانت إذا
. الفوائد, نعم أخذنا ما أظن
ذكممر (( إذا:  المكععذبين الكفععار هععؤلء حال بيان في وجل عز الله يقول
) . ) بالرخرة يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت وحده الله
وجععل عععز اللععه لععذكر هععؤلء كراهععة الكريمعة: شععدة اليععة هذه فوائد من

) . ) اشمأزت وحده الله ذكر (( إذا:  لقوله وتوحيده
فيععه فععإن اللععه شريعة من اشمئزازا وجد متى النسان فوائدها: أن ومن
شععبه فيععه يكععون وجععه, لكععن كل من يشابهه ل كان هؤلء, وإن من شبها
.  منهم
يكرهععون حيث بأنصنامهم هؤلء تعلق الكريمة: شدة الية هذه فوائد ومن

.  استبشروا النصنام هذه ذكرت التوحيد, وإذا من يضادها ما
الفطععرة, يخععالف وبمععا بالسععوء يستبشععر قد النسان فوائدها: أن ومن 

)) يستبشرون هم إذا دونه من الذين ذكر (( إذا:  قوله من وذلك
.
فمماطر اللهممم : (( قممل الجديععد اليععوم درس تعععالى, وهععو قععال ثععم 

بيممن تحكممم أنممت والشممهادة الغيممب عممالم والرض السممماوات
منهععا حععذفت منععادى ) اللهم: هذه) يختلفون فيه كانوا فيما عبادك

الجمععع, علععى دالععة لنهععا الميم الميم,  وعوضت عنها وعوضت النداء ياء
باسععم بالبععداءة تيمنععا وجل, وأخععرت عز ربه على قلبه جمع النسان كأن
فععي الضم على مبني منادى فنقول: الله هذا وتعالى, وعلى سبحانه الله

نصب.  محل
مبععدعه أي الشععيء ) فععاطر) والرض السممماوات (( فاطر:  وقوله
فطععرا, هععذا يسععمى مرة لول ومنشئه مبدعه سبق, يعني مثال غير على
)) والرض السماوات (( فاطرمرة,  لول حفره إذا البئر فطر ومنه

بعالجمع يتعلععق معا كععثيرا, وذكرنععا علينععا مععرت هععذه والرض والسماوات
للرض.  بالنسبة والفراد للسماوات بالنسبة

فععي للمنععادى نصععفة كلهععا وعععالم ) فععاطر) والشهادة الغيب (( عالم

9



مضافة.  لنها نسبت قوله: اللهم, ولكنها
شععوهد مععا غععاب, والشععهادة مععا ) الغيععب) والشهادة الغيب (( عالم

(( إن كلها الشهادة وعالم كله الغيب عالم وتعالى سبحانه وحضر, فالله
أن ) واعلم) السماء في ول الرض في شيء عليه يخفى ل الله

كلية, ونسععبية الغيب عالم تعالى نسبية, فالله وتكون كلية تكون الغيبوبة
أم كليععا سععواء عنععه غاب ما أي الغيب يعلم ل البشر, البشر أيضا, بخلف
غيععرك, ضععمير فععي ما تعلم الجدار, ول هذا وراء ما تعلم ل نسبيا, ولذلك

ل فععإنه وجععل عععز الععرب مضععى, أمععا مععا وتنسععى المستقبل, بل تعلم ول
النقصان.   هذا من شيء يعتريه

بيععن ) تحكععم) يختلفمون فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم (( أنت
عند الناس يتحاج القيامة, حين يوم بالحكم, وذلك بينهم تفصل أي عبادك
بععأن الخصععومة هععذه نتيجة وتعالى سبحانه الله بين يختصمون, وقد ربهم

يمموم بينكممم يحكممم (( فالله:  تعالى قال حيث المؤمنون هم الخانصم
)  إذا) سممبيل المممؤمنين على للكافرين الله يجعل ولن القيامة
فهععم عليهععم للكافرين سبيل يكن لم المؤمنون, إذا هم الغالب فالخانصم

شك.  بل الخانصمون
)) يختلفممون فيممه كممانوا فيممما عبممادك بين تحكم (( أنت:  وقوله
فععإن الععدنيا فععي الحكععم الخرة, أمععا في والحكم الدنيا في الحكم يشمل

في وسلم, وأما وآله عليه الله نصلى رسوله وسنة الله كتاب إلى المرجع
ا بينهعم وجعل, يحكعم ععز الله إلى فالمرجع الخرة بمعا كعل جزائيعا حكم

هنععا بالعبوديععة ) المععراد) عبممادك بيممن تحكم (( أنتيستحق, وقوله: 
رحمهععم العلمععاء قسععم الكافر, وقد والعبد المؤمن العبد العامة, فيشمل

وخانصة. قسمين: عامة إلى العبودية الله
مععن القدري, كععل بالمر تتعلق أنها للقدر, أي التعبد هي العامة فالعبودية

عمععا يتخلععف أن يمكععن المعنععى, ل بهععذا للععه عبد والرض السماوات في
السممماوات فممي مممن كل (( إن:  تعععالى الله عليهم, قال الله قضى

قلععت كمععا تتعلععق عبوديععة ) وهععذه) عبممدا الرحمممن آتي إل والرض
الحقيقة.  في كونية والقضاء, فهي بالقدر

؟ بمن خانصة بشرعه, وهذه تعالى لله التعبد خانصة: وهي عبودية والثانية
عبععادة فيهععا أيضععا الخانصععة بشرعه,  وهذه لله يتعبدون بالمؤمنين, الذين

عبادنمما (( واذكرتعالى:  قوله والرسالة, مثل النبوة عبادة أخص, وهي
قععوله ) ومثععل) والبصار اليدي أولي ويعقوب وإسحاق إبراهيم
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الصععلة عليععه الرسععول قول ) ومثل) شكورا عبدا كان (( إنه:  تعالى
كثيرة, فتبين  والمثلة) شكورا عبدا أكون أن أحب ( أفل:  والسلم

 ؟ العامة العبودية هي ما ؟ نعم العبودية أن الن
 ...:  الطالب
والخانصععة, بشععرعه ؟ نعععم تشمل لقدره, هذه التذلل : نعم, يعني الشيخ
بالمؤمنين,  ؟ بمن خانصة وهذه
العبوديععة هععي مععا وأخععص, طيععب خععاص إلععى تنقسععم الخانصة هذه طيب

 ؟ والرسل, مثالها بالنبياء ؟ الخص
...:  الطالب
والقسععام, النععواع هععذه من المدح محط هي طيب, ما : أحسنت الشيخ

بغير فيها, لنها النسان يمدح فل العامة الخانصة, أما ؟ العامة أم الخانصة
أبى.  أم شاء له متعبد لله ذليل اختياره, هو

الذي في ) أي) يختلفون فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم (( أنت
)) يختلفممون فيممه كممانوا (( فيممما هكذا الية جاءت وقد فيه يختلفون

(( وممما:  تعععالى ) وقععال) يختلفون فيه هم (( فيما أخرى آية وفي
يختلفععون مععا ) فيشععمل) اللممه إلى فحكمه شيء من فيه ارختلفتم

بحكم به الله يحكم سوف ذلك أيضا, كل الدنيا وأمور الدين أمور من فيه
أحد.   على حيف فيه ليس الذي العدل

معممه ومثلممه جميعمما الرض فممي ممما ظلممموا للممذين أن (( ولممو
هععذه آخره, لو ) إلى... ) القيامة يوم العذاب سوء من به لفتدوا

: هععو نقععول أن والجععواب ؟ الشععرط فعععل قائل: أين يقول شرطية, وقد
فقععوله الجواب ظلموا, وأما الذين أن ثبت لو أن, أو حصل ولو مقدر, أي

تععأتي ). ولععو)  القيامممة يمموم العممذاب سمموء مممن بممه (( لفتممدوا: 
تممدهن لممو (( ودوا:  تعععالى قععوله مصععدرية, مثععل وتععأتي شععرطية

فيدهنون.   إدهانك ودوا ) أي) فيدهنون
المصععدر تأويععل في عليه دخلت وما أن ) إذا) ظلموا للذين أن (( ولو
ظلمععوا. نعععم للععذين أن ثبععت ولععو المحععذوف, أي الشععرط لفعععل فاعععل

المععراد ) ظلمععوا) جميعما الرض فمي مما ظلموا للذين أن (( ولو
(( كلتا:  تعععالى لقععوله النقص هو النصل في الكفر, والظلم هنا بالظلم

شععيئا, منععه تنقص لم ) أي) شيئا منه تظلم ولم أكلها آتت الجنتين
قسمين:  إلى ينقسم والظلم

(( والكافرون:  تعععالى قععوله فععي المععذكور الكفر ظلم وهو أكبر ظلم
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لغيععره النسعان كظلععم ذلك دون ما وهو أنصغر ) وظلم) الظالمون هم
؟ النصععغر أو الكععبر هنععا بععالظلم ذلععك. المععراد أشععبه وما وأهله ماله في

آيععة فععي تعععالى قععال الكععبر, كمععا ) المععراد) ظلموا للذين أن (( ولو
). ) كفروا للذين أن (( ولو:  أخرى
(( ولو ؟ الذي, محله مونصول, أي اسم  ما)) جميعا الرض في (( ما

 ؟ العراب من ما محل )) إيش الرض في ما ظلموا للذين أن
...:  الطالب
مؤخر.  إن : نعم, اسم الشيخ

) )... معممه ومثلممه جميعا الرض في ما ظلموا للذين أن (( ولو
أن المونصععول, والمعععروف  نصععلة)) الرض (( في:  آخره, قععوله إلى
وليس للمونصول نصلة هذا نجعل جملة, فكيف إل تكون ل المونصول نصلة

 ؟ بجملة
ما تقديره محذوف بفعل متعلق جملة, وهو شبه : هذا نقول أن والجواب

الرض, نعم.  في استقر
كععونه حععال (مععا) يعنععي مععن ) جميعععا: حععال) جميعا الرض في (( ما
معن جميعا الرض في ما مثل  أي)) معه (( ومثلهلهم,  مجموعا جميعا
)) القيامممة يمموم العممذاب سمموء من به (( لفتدوا آخرها إلى أولها

. أنفسهم به يفدون فداء دفعوه به: أي لفتدوا
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